
Silikonhylsa
VIKTIG INFORMATION FÖR ANVÄNDNING AV THOMPSON SILIKONHYLSOR 
Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa vårdpersonal med säker hantering och effektiv bearbetning av Thompson Surgical Instruments, Inc.:s silikonhylstillbehör.
SILIKONHYLSAN ÄR EN ENGÅNGSPRODUKT.  Alla Thompson Retractor-produkter och tillbehör är latexfria.

VIKTIG INFORMATION FÖR ANVÄNDNING AV THOMPSON SILIKONHYLSOR

LÄS FÖRE ANVÄNDNING
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan göra enheten obrukbar och kan upphäva produktspecifika garantier.
AVSEDD ANVÄNDNING: 
Silikonhylsan är avsedd för användning med Thompson Surgical Instruments sårhakar, såsom anges i kataloger och broschyrer.  Silikonhylsan är utformad för att passa runt omkretsen av sårhakens blad, för att ge 
varsam, mjuk vävnadsretraktion tillsammans med sårhakens blad.  

Silikonhylsorna levereras icke-sterila. Silikonhylsorna måste inspekteras, rengöras och steriliseras före användning.

KONTRAINDIKATIONER:
Inga kända.  
BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE OMARBETNING:
Silikonhylsan är en engångsprodukt och får inte resteriliseras.
VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

PPE (Personlig skyddsutrustning): Ska bäras enligt det enskilda sjukhusets protokoll, vid hantering av eller arbete med kontaminerade (eller potentiellt kontaminerade) instrument.

Får ej återanvändas. Silikonhylsan är endast avsedd för engångsbruk.

Får ej resteriliseras. Silikonhylsan är en engångsprodukt och får inte resteriliseras.

1. Sjukvårdspersonalen bör vara förtrogen med all produktsupportlitteratur och videor om hur man utför ingrepp med denna enhet före användning. 
2. Många variabler, såsom patientens anatomi, patologi och kirurgiska tekniker, kan påverka ingreppets resultat.  Patient-, produkt-, och ingreppsurvalet åligger sjukvårdspersonalen. 
3. Dra inte tillbaka för mycket. Använd endast så mycket retraktion som krävs för att få tillräcklig exponering och åtkomst. 
4. Använd inte silikonhylsan om den verkar vara skadad eller sliten.
5. Punktera/skär inte silikonhylsan in vivo eller när den är helt retrakterad runt ett öppet blad.
6. Produkterna levereras osterila och måste rengöras och steriliseras före användning. 
7. Thompson silikonhylsor är endast avsedda för användning med andra Thompson Retractor-produkter. 
8. Användning av silikonhylsor för något annat ändamål än vad som beskrivs här och i medföljande användarhandböcker, kan orsaka skada på enheten eller göra att den inte fungerar, vilket kan leda till allvarlig 

patientskada eller dödsfall. 
9. Enligt amerikansk federal lagstiftning får denna produkt endast säljas till läkare eller enligt läkares ordination. 

KORREKT SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL:
Säkerställ att silikonhylsan håller en cylindrisk form genom att inte klämma ihop den under sterilisering. Silikonhylsan är tillverkad av medicinskt klassad, genomskinlig silikonelastomer.  Den kan förvaras i upp 
till 5 år enligt utgångsdatumet på silikonhylsans etikett. Efter användning kan denna produkt utgöra en potentiell biologisk risk. Hantera och kassera denna enhet enligt vedertagen medicinsk praxis och gällande 
lagar och förordningar.
STERILISERING

1. Placera instrumenten i avsedda instrumentbrickor, för att säkerställa att steriliseringen tränger igenom alla ytor.
2. Slå in instrumenten eller instrumentbrickan i 2 lager med 1-skikts polypropylenomslag, med hjälp av sekventiell inslagningsteknik.
3. Placera de inslagna instrumenten i sterilisatorn, och följ validerade parametrar såsom anges nedan.

Validerade parametrar för ångsterilisering med förvakuum
Typ av autoklav: Förvakuum
Förbehandlingspulser: 4
Temperatur: 132 ºC (270 ºF)
Exponeringstid: 4 minuter
Torkningstid: 30 minuter *

Parametrar för ångsterilisering med självtryck validerade
Typ av autoklav: Självtryck
Temperatur: 121 ºC (250 ºF)
Exponeringstid: 30 minuter
Torkningstid: 30 minuter *

*Torkningstider validerades med användning av en 15-minutersfas med öppen lucka och en 30-minuters avsvalningsfas.

PRODUKT METOD CYKEL CYKELTEMP EXPONERINGSTID MIN. TORKTID
Thompson Retractor Ånga Förvakuum 132 °C (270 °F) 4 minuter 30 minuter
Thompson Retractor Ånga Självtryck 121 °C (250 °F) 30 minuter 30 minuter

FÖRVARING OCH ANVÄNDNING

FÖRVARING: Förvara sterila, inslagna instrument på en plats med begränsat åtkomst, som är välventilerad, skyddad från smuts och torr.

ANVÄNDNING: Undersök noggrant den sterila instrumentförpackningen före användning, och säkerställ att förpackningens integritet bibehålls.
GARANTI, REPARATION OCH SERVICE:
Silikonhylsan garanteras vara fri från defekter i material och utförande vid leverans. För kundtjänst och godkännande för retur, ring: 1-231-922-0177.
SYMBOLFÖRKLARING:

Tillverkare EU-representant: CE-märkning
Varningar/

försiktighetsåtgärder Biologiska risker
Får EJ 

återanvändas. Icke-steril Får EJ resteriliseras
Förvaras torrt/

Skyddas mot fukt
Får EJ ANVÄNDAS om förpackningen 

är skadad/manipulerad
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SVENSKA

Den totala vikten av inslagna instrument eller bricka får inte 
överstiga 11,4 kg (25 pund). Viktökning efter sterilisering får 
inte överstiga 3 % av 11,4 kg (25 pund). 


